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La lucrările Comisiei sunt prezenţi 28 deputaţi, fiind absent motivat 

dl. deputat Petre Moldovan – Fără apartenenţă la un grup parlamentar 

(USD-PSDR). 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele 

Comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în 

învăţământul superior. 

2. Diverse. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că proiectul de lege privind 

egalitatea şanselor, este iniţiat de un grup de deputaţi şi senatori, la care s-

a făcut un preraport în care raportorii propun respingerea lui. 

Dl. deputat Anton Ionescu, unul dintre raportori, arată că au avut 

loc consultări cu dl. Adrian Miroiu – secretar de stat în Ministerul 

Educaţiei Naţionale, în urma cărora a rezultat că fondul proiectului de 

lege este bun pentru anul 1997 când a fost iniţiat, dar în acest moment 

este depăşit, deoarece toate aceste prevederi se regăsesc în Legea 

învăţământului; problema o constituie bursele sociale, dar art.172 din 
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Legea învăţământului reglementează sistemul de burse 

românesc; pentru aceste motive propune respingerea proiectului de lege. 

Dl. deputat Napoleon Antonescu consideră că în Legea 

învăţământului nu se prevede ce este propus în acest proiect de lege, de 

aceea nu este de acord cu dl. deputat Anton Ionescu; nu trebuie să se 

confunde contractele pe care le au studenţii cu anumite firme care le 

acordă o bursă; Senatul a votat în unanimitate acest proiect de lege, 

deoarece se dă o mai mare libertate universităţilor de a da burse de studiu. 

Dl. deputat Anton Ionescu precizează că acest proiect de lege se 

referă numai la persoane fizice, pe când Legea învăţământului se referă la 

persoane fizice şi juridice; Ministerul Educaţiei Naţionale va propune un 

sistem de burse european. 

Dl. deputat Virgil Petrescu arată că bursele sociale sunt prevăzute 

în Legea învăţământului, dar nu se specifică din ce surse sunt finanţate. 

Dl. deputat Gheorghe Andrei nu este de acord să se finanţeze 5 ani 

studenţi de nivel mediu şi propune să se introducă nişte criterii în 

acordarea acestor burse. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos arată că şi în lipsa acestui 

proiect de lege sistemul funcţionează şi se întreabă de ce la amendarea 

Legii învăţământului nu s-au făcut aceste propuneri; dacă se aduc mereu 

modificări se dovedeşte că nu există profesionalism şi denotă instabilitate. 

Dl. deputat Anton Ionescu menţine propunerea de respingere, 

deoarece sistemul funcţionează foarte bine, există o paletă foarte largă de 

burse: de performanţă, de excelenţă, sociale. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu subliniază că art.172 din Legea 

învăţământului precizează că elevii şi studenţii pot beneficia de burse, 

criteriile le stabileşte senatul universitar. 

Dl. deputat Aurelian Săndulescu consideră că în fiecare semestru 

trebuie verificaţi cei care primesc burse. 
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Dl. deputat Virgil Petrescu este de părere că acest proiect de 

lege nu mai este oportun acum când au apărut alte acte normative, de 

aceea crede că poate revizuit şi completat pentru a se corela cu legile 

votate deja. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu propune revizuirea proiectului de 

lege de către iniţiatori, să se solicite şi punctul de vedere al ministerului, 

apoi se va repune pe ordinea de zi; dl. deputat Napoleon Antonescu şi dl. 

deputat Anton Ionescu se vor ocupa de acest lucru şi vor reveni cu un nou 

preraport; cu unanimitate de voturi se aprobă această propunere. 

La punctul 2, Diverse, dl. deputat Virgil Petrescu propune 

modificarea art.5 şi art.6 din Ordonanţa nr.62/1999; nu este vorba de o 

modificare de fond ci de o completare la raport, altfel legea se va bloca 

birocratic. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu solicită d-lui expert Simion Cioată 

să studieze Regulamentul Camerei Deputaţilor pentru a se putea acţiona 

corect în rezolvarea situaţiei expuse de dl. deputat Virgil Petrescu. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos, referitor la scrisoarea adresată 

deputaţilor profesori din Camera Deputaţilor sugerează să se adopte o 

poziţie comună şi apoi să se solicite părerea profesorilor din Cameră, 

pentru ca această scrisoare să aibe o finalitate – mediatizarea. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu arată că scrisoarea este un demers 

care îşi are izvorul în anii 1992-1996, într-o situaţie similaă s-a luat 

iniţiativa ca toate cadrele didactice, deputaţi şi senatori, să-şi exprime 

punctul de vedere; în urma discuţiilor s-a redactat o scrisoare către 

Guvern, citită la microfon de dl. Emil Tocaci. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos nu neagă necesitatea acestei 

discuţii, dar propune ca primă etapă o atitudine comună a comisiei să nu 

apară că cei din afară se ocupă mai mult de situaţia grea din învăţământ, 

decât membrii comisiei de specialitate, să se pargurgă traseul etapizat. 
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Dl. preşedinte Anghel Stanciu precizează că prima fază, 

propusă de dl. Asztalos s-a parcurs săptămâna trecută, când au fost 

invitaţi reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Ministerului 

de Finanţe. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu se consideră jignit deoarece s-a 

scris în numele comisiei, numai membrii acestei comisii îşi pot spune o 

părere, nu toţi cei care lucrează în învăţământ. 

Dl. deputat Petru Bejinariu subliniază situaţia foarte gravă şi la 

limită care există în şcoli; precizează că nu este prima dată când dl. 

ministru Andrei Marga are o atitudine jignitoarea la adresa comisiei şi 

consideră că trebuie luată o atitudine; este nevoie de o reacţie a Comisiei 

care să arate care a fost realitatea, pentru că atitudinea d-lui ministru a 

fost foarte mediatizată; este de părere că dl. ministru Marga are trei feţe: 

una la Comisie, una la televiziune şi una la Guvern. 

Dl. deputat Ionel Marineci se raliază celor spuse de dl. Bejinariu; 

demersul nu este politic, ci moral şi nu este nevoie de girul Comisiei care 

a avut posibilitatea timp de trei ani să-şi prezinte poziţia; etapa propusă de 

dl. Asztalos este inoportună şi este de acord cu propunerea din scrisoare. 

Dl. deputat Aureliu Săndulescu consideră că totul este o provocare 

şi dl. Marga este un ministru foarte bun. 

D-na deputat Mariana Stoica subliniază că această Comisie s-a 

străduit să sprijine timpt de trei ani, cât a fost posibil Ministerul Educaţiei 

Naţionale, deci dl. ministru Marga nu avea dreptul să ne jignească; crede 

că poate fi chemat dl. ministru să prezinte starea învăţământului; 

consideră necesar şi o lămurire faţă de maniera de exprimare la adresa 

Comisiei şi să prezinte scuze. 

Dl. deputat Sorin Stănescu arată că din scrisoarea adresată Primului 

Ministru, Ministrului Finanţelor şi Ministrului Educaţiei Naţionale, care 

au responsabilitate faţă de învăţământul românesc se pun în discuţie 

probleme absolut reale şi nu a găsit nici un cuvânt legat de prestaţia d-lui 
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ministru Marga; dl. ministru Andrei Marga nu se poate plânge că nu a 

găsit sprijinul necesar şi înţelegere la Comisie, care este formată din 

profesionişti; în acest context ieşirea ministrului Marga îl degradează 

intelectual şi ca om, datorită felului în care s-a comportat; dacă consideri 

că eşti provocat, trebuie să nu răspunzi; a dat dovadă cu nu are cunoştinţe 

elementare despre normele obligatorii de respect şi colaborare; face parte 

dintr-o categorie de miniştri care se consideră indispensabili şi dacă 

pleacă ei se dărâmă Palatul Victoria; propune ca dl. ministru Marga să-şi 

ceară scuze în mass-media, pentru că acolo a făcut referile jignitoare la 

adresa Comisiei; trebuie să ştie şi dl ministru Marga că Parlamentul 

trebuie respectat. 

Dl. vicepreşedinte Ferenc Asztalos este de părere că discuţia a 

deviat şi revine la propunerea de a se ajunge la o decizie comună, dar 

numai a Comisiei nu şi a profesorilor din Cameră. 

Dl. deputat Alexandru Brezniceanu subliniază că s-au desprin două 

probleme: prima, susţine scrisoarea adresată tuturor profesorilor din 

Cameră şi a doua solicită ca dl. ministru Marga să-şi prezinte scuze în 

mass-media faţă de membrii Comisiei, altfel nu se mai poate colabora. 

Dl. preşedinte Anghel Stanciu crede că trebuie să-şi facă datoria de 

preşedinte şi să arate public ce a lucrat această Comisie, competenţa se 

reflectă în rezultate; îşi rezervă dreptul de a acţiona pe căi legale în 

justiţie pe dl. ministru Andrei Marga. 

Dl. deputat Eugen Hilote îşi exprimă nemulţumirea că trei oameni 

vorbesc în numele Comisiei de trei ani de zile, pe la colţuri. 

Ordinea zi fiind epuizată. Dl. preşedinte Anghel Stanciu declară 

închise lucrările şedinţei. 

 

PREŞEDINTE             SECRETAR 
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